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LÍNGUA PORTUGUESA
2. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NECROPSIA)
“Mas já em 2004 a Organização Mundial de Saúde reconhecia ser tragédia do mundo real...”.
O vocábulo sublinhado indica que o fato de a OMS reconhecer a tragédia:
(A) trouxe muita surpresa.
(B) ocorreu tarde demais.
(C) divulgou mundialmente o problema.
(D) ampliou o número de transplantes.
(E) aconteceu relativamente cedo.

LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado candidato, de acordo com o texto a seguir
responda as questões de 1 à 20.

3. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NECROPSIA)
Os adjetivos podem ser fruto da observação do enunciador (adjetivos objetivos) como da sua opinião sobre
algo (adjetivos subjetivos).
Assinale a alternativa em que o adjetivo sublinhado
pertence ao segundo grupo.
(A) “órgãos humanos”.
(B) “Falo do crescente comércio...”.
(C) “doadores vivos”.
(D) “cena global”.
(E) “país maravilhoso”.
4. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NECROPSIA)
Assinale a alternativa que indique a frase em que a troca de posição do adjetivo sublinhado provoca alteração de
sentido.
(A) “que promovessem medidas urgentes” / que promovessem urgentes medidas.
(B) “dando a atenção devida” / dando a devida atenção.
(C) “Estudo recente mostrou a deterioração” / Recente
estudo mostrou a deterioração.
(D) “86% dos doadores indianos” / 86% dos indianos
doadores.
(E) “abominável tráfico humano” / tráfico humano
abominável.

1. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NECROPSIA)
O texto desta prova deve ser classificado como predominantemente:
(A) descritivo.
(B) narrativo.
(C) informativo.
(D) argumentativo.
(E) publicitário.

5. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NECROPSIA)
Nas alternativas a seguir houve transformação de frases verbais em frases nominais.
Assinale a alternativa em que a substituição é correta
e adequada.
(A) “recomendava aos Estados-membro que promovessem medidas urgentes para proteger seus pobres”
= a promoção de medidas urgentes para a proteção de
seus pobres.
(B) “Falo do crescente comércio de órgãos humanos
de doadores vivos que domina a cena global” = dominantes na cena global.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
4 .(FGV - 2020 - IBGE - COORDENADOR CENSITÁRIO SUBÁREA - REAPLICAÇÃO) Considere a afirmação: “A criança tomou vacina e não chorou.” A negação
lógica dessa afirmação é:
(A) A criança tomou vacina e chorou;
(B) A criança não tomou vacina e não chorou;
(C) A criança não tomou vacina e chorou;
(D) A criança tomou vacina ou chorou;
(E) A criança não tomou vacina ou chorou.

RACIOCÍNIO LÓGICO

1.(FGV - 2020 - IBGE - COORDENADOR CENSITÁRIO SUBÁREA - REAPLICAÇÃO) Xavier, Yolanda e Zorba são três amigos e cada um possui uma certa quantia
em reais, somando ao todo 200 reais. Se Xavier der 20
reais para Yolanda, ela ficará com o dobro da quantia de
Xavier e Zorba ficará com a mesma quantia de Xavier.

5.(FGV - 2020 - IBGE - COORDENADOR CENSITÁRIO SUBÁREA - REAPLICAÇÃO) Três amigos disputaram a Corrida de São Silvestre, em São Paulo. Os três
completaram a prova. O primeiro a chegar foi Miguel,
com o tempo de 1h45min. Pedro levou um terço a mais
do que o tempo de Miguel e um quinto a menos do que
o tempo de Aquiles.

É correto afirmar que:
(A) inicialmente, Xavier tinha 60 reais;
(B) inicialmente, Yolanda tinha 70 reais;
(C) inicialmente, Zorba tinha 70 reais;
(D) ao final, Xavier e Yolanda ficaram ao todo com
180 reais;
(E) ao final, Zorba e Xavier ficaram ao todo com 100
reais.

O tempo que Aquiles levou para completar a prova
foi de:
(A) 2h20min;
(B) 2h30min;
(C) 2h48min;
(D) 2h55min;
(E) 3h20min.

2.(FGV - 2020 - IBGE - COORDENADOR CENSITÁRIO SUBÁREA - REAPLICAÇÃO) Álvaro, Bento, Cláudio
e Danilo estão, nessa ordem, em uma fila que possui,
ao todo, 50 pessoas. Sabe-se que há o mesmo número
de pessoas antes de Álvaro e depois de Danilo; há 10
pessoas entre Álvaro e Bento; há 7 pessoas entre Bento
e Cláudio; há 13 pessoas entre Cláudio e Danilo.

6.(FGV - 2020 - TJ-RS - OFICIAL DE JUSTIÇA)Abaixo estão as duas primeiras frases de um silogismo.
Minha mãe vai à missa todos os dias úteis.
Hoje é segunda-feira.

A posição de Cláudio na fila é:
(A) 26º;
(B) 27º
(C) 28º;
(D) 29º;
(E) 30º.

A conclusão adequada a esse raciocínio é:
(A) Segunda-feira é um dia útil;
(B) Hoje minha mãe vai à missa;
(C) Segunda-feira minha mãe vai à missa;
(D) Hoje é um dia útil;
(E) Nos dias úteis minha mãe vai à missa.

3.(FGV - 2020 - IBGE - COORDENADOR CENSITÁRIO SUBÁREA - REAPLICAÇÃO) - Considere como verdadeira a proposição:
“Solange é loura e Mônica é morena”.
Considere agora as proposições:
I. Solange não é loura ou Mônica é morena. II. Se
Solange é loura, então Mônica não é morena. III. Se Mônica não é morena, então Solange é loura.

7.(FGV - 2019 - PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS
- RJ - DOCENTE II - ARTE) Deseja-se pintar os lados
de um quadrado feito de madeira, sendo cada lado de
uma única cor. Lados opostos devem ter a mesma cor e
lados adjacentes devem ter cores diferentes.
Dispõe-se de 5 cores diferentes.

Dessas três proposições, são verdadeiras:
(A) apenas a proposição I;
(B) apenas as proposições I e III;
(C) apenas as proposições II e III;
(D) todas as três;
(E) nenhuma das três.

O número de maneiras diferentes de pintar o quadrado nas condições dadas é:
(A) 20.
(B) 16.
(C) 12
(D) 10
(E) 8
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
4.(FGV - 2020 - IBGE - AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL - REAPLICAÇÃO) As versões do MS Windows
10 oferecem vários aplicativos, sob o título Acessórios do
Windows, que auxiliam no dia a dia da operação de um
computador.
O título que NÃO corresponde a um desses aplicativos
é:
(A) Bloco de Notas;
(B) Chrome;
(C) Ferramenta de Captura;
(D) Paint;
(E) Windows Media Player.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1.(FGV - 2020 - IBGE - AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL - REAPLICAÇÃO) Os programas de transferência de arquivos usualmente utilizam um protocolo padrão
para essa tarefa, conhecido pela sigla:
(A) FTP;
(B) HTTP;
(C) POP;
(D) SMTP;
(E) VPN.

5.(FGV - 2020 - IBGE - AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL - REAPLICAÇÃO) A descrição de uma impressora
a laser de pequeno porte num site de produtos para informática indica que a resolução máxima de impressão é
1.220 x 1.200.
Tipicamente, a unidade nesse caso é:
(A) pontos por centímetro;
(B) pontos por metro;
(C) pontos por polegada;
(D) pontos verticais e horizontais numa página padrão
A4;
(E) pontos verticais e horizontais numa página padrão
A5.

2.(FGV - 2020 - IBGE - AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL - REAPLICAÇÃO) E-mails não solicitados, geralmente enviados para um grande número de pessoas, são
rotulados pelo termo:
(A) Cookies;
(B) Junk;
(C) Malware;
(D) Phishing;
(E) Spam.
3.(FGV - 2020 - IBGE - AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL - REAPLICAÇÃO) É interessante monitorar, de
tempos em tempos, a ocupação de um drive, seja disco rígido ou pen-drive. O Windows oferece um recurso que exibe o espaço disponível e o espaço ocupado de um drive.
Para obter essas informações por meio do Explorador
de Arquivos do Windows, basta clicar com o botão direito
do mouse sobre o nome do drive e, no menu exibido, escolher a opção:
(A) Examinar;
(B) Expandir;
(C) Imprimir;
(D) Propriedades;
(E) Relatórios.

6.(FGV - 2020 - IBGE - AGENTE CENSITÁRIO OPERACIONAL - REAPLICAÇÃO)No MS Excel, quando a fórmula
=$B2*B3
é copiada (com Ctrl+c) da sua célula original e colada
(com Ctrl+v) numa célula localizada duas colunas à direita
e quatro linhas abaixo, o conteúdo exibido na célula de
destino é:
(A) =B2*B3
(B) =$B2*B3
(C) =$B2*B7
(D) =$B6*D7
(E) =$D6*D7
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ATUALIDADES
3. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ENFERMAGEM - REAPLICAÇÃO)
Leia o texto a seguir.

ATUALIDADES

1. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ENFERMAGEM)
Assinale a afirmativa INCORRETA acerca de fatos recentes no cenário mundial
(A) O Partido Comunista de Cuba aprovou determinação de que cargos políticos e estatais fundamentais,
incluindo o de presidente, terão mandato máximo de
dez anos.
(B) O presidente francês, Nicolas Sarkozy, implementou medidas para aumentar imposto cobrado sobre o
consumo e reduzir os custos sociais das empresas.
(C) Em fevereiro, Mitt Romney e Rick Santorum dividem as preferências na indicação republicana às eleições presidenciais nos EUA.
(D) Apesar da crise que assola a Europa, o PIB português teve alta de 1,6% no último trimestre de 2011.
(E) Nos EUA, o nível atual de desemprego é o mais baixo dos últimos três anos.

Apenas seis laços de amizade separam você de qualquer outra pessoa no mundo. Pelo menos foi a polêmica
conclusão de um experimento do psicólogo Stanley Milgram (1933Ͳ1984), da Universidade Yale, feito nos anos
1960.
Em uma época na qual trocar informações on-line e
em tempo real mais parecia enredo de ficção científica do
que um futuro próximo, o psicólogo decidiu colocar à prova o clichê “o mundo é pequeno”: enviou pacotes a 160
moradores da pequena cidade de Wichita, no Kansas, e
de Omaha, no Nebraska, pedindo-lhes que os mandassem
para algum amigo ou conhecido que acreditassem que
faria a encomenda chegar o mais rápido possível ao destinatário final – um habitante de Boston, Massachusetts.
Várias das entregas chegaram, após passar por, em média,
5,5 pessoas. A hipótese de que bastavam uns poucos conhecidos para constituir uma rede social muito maior do
que imaginamos se popularizou rapidamente.
Hoje, navegando nos domínios do Facebook ou do
Twitter, não é tão difícil descobrir que um amigo está conectado a uma pessoa que, por sua vez, está ligada a outra que tem no rol de amizades virtuais um ganhador de
Prêmio Nobel ou um artista de cinema. Seria apenas coincidência ou as redes sociais retomam e reforçam a teoria
de Milgram? Os sites Yahoo e Facebook decidiram levar
adiante uma versão digital da experiência, traduzida em
13 idiomas, a página Small world convida os quase 750
milhões de usuários do Facebook a fazer uma mensagem
chegar até um desconhecido de um país qualquer, selecionado pelos administradores do projeto. Para se tornar
um “remetente” e participar, é necessário ter uma conta
na rede social.

2. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ENFERMAGEM)
A respeito do atual clima de instabilidade política na
Síria e sua repercussão no mundo, avalie as afirmativas a
seguir: I. EUA e Reino Unido pressionam pela saída do ditador Bashar Assad. II. A ONU imporia sanções ao governo
sírio, mas houve veto por parte da Rússia e da China. III. O
general Mustafa al Sheikh, desertor do Exército sírio, está
à frente de um conselho revolucionário para derrubar Assad. Assinale
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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ADMINISTRAÇÃO GERAL
3. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINISTRADOR)
Um administrador está buscando uma ferramenta de
medição de desempenho que não tenha, como foco exclusivo, indicadores financeiros. Analisando outras perspectivas, é adequado o uso do
(A) ebitda
(B) break even point
(C) balanced scorecard
(D) payback descontado
(E) margem de contribuição

ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINISTRADOR)
Um gestor da IMBEL utiliza a ferramenta conhecida
por Diagrama de Pareto na gestão de qualidade de seu setor, obtendo grande sucesso com essa abordagem. Em vista disso, o Diretor-Presidente solicita maiores informações
do gestor sobre essa abordagem, considerando a possibilidade de expandir seu uso para outras áreas de empresa.
Assinale a opção que indica um aspecto positivo do Diagrama de Pareto.
(A) A compreensão da relação entre duas variáveis.
(B) A identificação das causas prioritárias dos problemas.
(C) A separação dos dados de diferentes fontes em
conjuntos mais adequados para análise.
(D) O estudo das melhores práticas utilizadas no mercado para o aprimoramento da organização.
(E) A conscientização dos colaboradores para melhorar
a organização e a disciplina no ambiente de trabalho.

4. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINISTRADOR)
O Diretor Financeiro da startup R2P2, após analisar os
relatórios financeiros da empresa, percebe que, provavelmente, a empresa terá que declarar falência até o fim do
ano. Ao relatar essa informação ao CEO, com medo da reação do chefe, decide, intencionalmente, amenizar a mensagem, informando que, embora a situação não seja boa,
tem certeza de que a R2P2 irá se recuperar. Considerando
as barreiras à comunicação, evidencia-se, na situação, um
exemplo de
(A) filtragem.
(B) linguagem.
(C) apreensão.
(D) percepção seletiva.
(E) excesso de informação.

2. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINISTRADOR)
O Ciclo PDCA, método iterativo de gestão, busca desenvolver a melhoria contínua por meio de quatro etapas.
Assinale a opção que indica, corretamente, duas dessas
etapas.
(A) Parar e apagar.
(B) Planejar e apagar.
(C) Coletar e planejar.
(D) Conferir e apagar.
(E) Desenvolver e coletar.

5. (FGV - 2021 - IMBEL - SUPERVISOR - ADMINISTRADOR)
Leia o fragmento a seguir retirado do sítio eletrônico
da IMBEL. “Ser reconhecida no mercado nacional e internacional como uma empresa de excelência no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de soluções de defesa
e segurança.” O fragmento representa uma importante
ferramenta de planejamento estratégico, conhecida como
(A) visão
(B) missão
(C) valores.
(D) negócio
(E) princípios.
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ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
(A) Inventário periódico.
(B) Inventário permanente.
(C) Custo médio ponderado fixo.
(D) Custo médio ponderado móvel.
(E) Último que entra, primeiro que sai.

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

1. (FGV - 2021 - IMBEL - ENGENHEIRO DE CONTROLE DE QUALIDADE)
ATENÇÃO: a questão a seguir deve ser respondida a
partir do texto:
Uma loja de materiais de construção comercializa
anualmente 1.000 parafusos. O custo de colocação de
um pedido é de R$ 10,00, enquanto o custo anual de
carregamento do estoque é de R$ 0,50 por unidade e os
custos independentes são de R$ 40,00 por ano.

4. (FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - ANALISTA ADMINISTRATIVO)
O conceito associado à logística que proporciona
economia na estocagem, bem como movimentação
mais eficiente de materiais e tem como um dos seus
tipos o “celular”, é conhecido por
(A) processos de transformação.
(B) cadeia de valor.
(C) merchandising.
(D) supply chain.
(E) layout.

Para a condição apresentada, o lote econômico de
compra é composto por
(A) 100 parafusos.
(B) 200 parafusos.
(C) 250 parafusos.
(D) 400 parafusos.
(E) 500 parafusos.

5. (FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - ANALISTA ADMINISTRATIVO)
Relacione os métodos de avaliação de estoque listados a seguir às suas respectivas características. I. Custo
Médio II. PEPS III. UEPS ( ) minimiza grandes flutuações
do custo. ( ) os valores dos estoques estarão mais atualizados. ( ) os últimos itens adquiridos sairão do estoque
antes. Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.
(A) I, II e III.
(B) III, II e I.
(C) II, I e III.
(D) I, III e II.
(E) II, III e I.

2. (FGV - 2021 - IMBEL - ENGENHEIRO DE CONTROLE DE QUALIDADE)
ATENÇÃO: a questão a seguir deve ser respondida a
partir do texto:
Uma loja de materiais de construção comercializa
anualmente 1.000 parafusos. O custo de colocação de
um pedido é de R$ 10,00, enquanto o custo anual de
carregamento do estoque é de R$ 0,50 por unidade e os
custos independentes são de R$ 40,00 por ano.
Um gerente de estoque elaborou a tabela a seguir.

6. FGV - 2013 - TCE-BA - AGENTE PÚBLICO)
Na classificação de materiais, a padronização é muito importante, pois é o processo pelo qual se eliminam
variedades desnecessárias de produtos que tipicamente são adquiridos em quantidades não muito elevadas.
Os custos (1), (2) e (3), apresentados na tabela, valem, respectivamente,
(A) R$ 495,00; R$ 5,00; R$ 200,00.
(B) $ 495,00; R$ 7,50; R$ 500,00.
(C) R$ 545,00; R$ 5,00; R$ 500,00
(D) R$ 545,00; R$ 7,50; R$ 200,00.
(E) R$ 595,00; R$ 5,00; R$ 200,00.

As alternativas a seguir apresentam vantagens da
padronização, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Permite a diminuição a quantidade de itens.
(B) Simplifica o trabalho de estocagem.
(C) Aumenta os custos de estocagem.
(D) Reduz o trabalho de compras.
(E) Aumenta a rapidez com que se faz a aquisição
de materiais.

3. (FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO - ANALISTA DE CUSTOS)
Assinale a opção que indica o sistema de controle
de estoque que utiliza o processo de contagem física
para determinar o valor do estoque.

7. (FGV - 2013 - TCE-BA - AGENTE PÚBLICO)
Com relação à principal meta no que diz respeito
à seleção e ao cadastramento de fornecedores para a
aquisição de materiais, analise as afirmativas a seguir.
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ENFERMAGEM
Conforme análise, marque a opção correta:
(A) Somente a afirmativa I está correta.
(B) Somente a afirmativa II está correta.
(C) Somente a afirmativa III está correta.
(D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
(E) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

ENFERMAGEM

1. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ENFERMAGEM)
O Programa Nacional de Imunizações tem como objetivo, em primeira instância, o controle de doenças imunopreveníveis através de amplas coberturas vacinais,
para que a população possa ser provida de adequada
proteção imunitária contra as doenças abrangidas pelo
programa. Entretanto, existem contraindicações gerais
e outras específicas de algumas vacinas. Com relação
às contraindicações à vacinação, analise as afirmativas
a seguir:
I. Vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados não
devem ser administradas em pessoas desnutridas.
II. Antecedente familiar de convulsão não é contra‐
indicação à vacinação.
III. Administração de plasma nos últimos 3 (três)
meses constitui contraindicação para a vacinação com
a tríplice viral.

3. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ENFERMAGEM)
Assinale a opção que se refere a um modelo externo
de avaliação, de característica somativa e que pode ser
utilizado para informar à comunidade sobre a qualidade dos serviços prestados pelos hospitais:
(A) Acreditação.
(B) Assembleia Geral.
(C) Conselho Deliberativo.
(D) Estatuto.
(E) Prontuário Eletrônico do Paciente.
4. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ENFERMAGEM)
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa
de grande importância na saúde pública, porém, curável em praticamente 100% dos casos novos, sensíveis
aos medicamentos anti‐TB, desde que obedecidos os
princípios básicos da terapia medicamentosa e a adequada operacionalização do tratamento. Considerando
as drogas preconizadas, Rifampicina (R), Izoniazida (H),
Pirazinamida (Z) e Etambutol (E), marque a alternativa
correta no que se refere ao esquema básico de tratamento da TB em adultos e adolescentes – na fase intensiva – considerando o fármaco, peso do paciente, dose
e tempo de tratamento, respectivamente:
(A) RHZE (150mg/75mg/400mg/275mg) – 15 a 20 kg
– 3 comprimidos – 2 meses.
(B) RHZE (100mg/50mg/200mg/75mg) – < 20 kg – 2
comprimidos – 1 mês.
(C) RHZE (100mg/50mg/200mg/75mg) – 36 a 50 kg
– 3 comprimidos – 3 meses.
(D) RHZE (150mg/75mg/400mg/275mg) – 20 a 35Kg
– 2 comprimidos – 2 meses.
(E) RHZE (200mg/150mg/500mg/300mg) – > 50 Kg –
4 comprimidos – 1 mês.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
2. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ENFERMAGEM)
Considerando a Resolução COFEN‐293/2004, que
estabelece parâmetros para o dimensionamento do
quadro de profissionais de enfermagem nas unidades
assistenciais das instituições de saúde e assemelhados,
analise a alternativas abaixo no que se refere à distribuição percentual destes profissionais na assistência
mínima e intermediária, semi‐intensiva e intensiva:
I. Na assistência semi‐intensiva, 52 a 56% dos profissionais devem ser enfermeiros e os demais, técnicos
de enfermagem.
II. Na assistência mínima e intermediária 33 a 37%
dos profissionais devem ser enfermeiros e os demais,
Auxiliares e/ou técnicos de enfermagem.
III. Na assistência intensiva, 42 a 46% dos profissionais devem ser enfermeiros e os demais, técnicos e auxiliares de enfermagem.

5. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ENFERMAGEM)
No Brasil, a principal estratégia utilizada para detecção precoce e rastreamento do câncer do colo do
útero é a realização da coleta de material para exame
citopatológico cérvico‐vaginal e microflora, conhecido
popularmente como exame preventivo do colo do útero ou exame de Papanicolaou. De acordo com o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e
assinale a opção correta no que se refere à realização
do exame preventivo:
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SERVIÇO SOCIAL
4.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL)
O Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003 estabelece que
a política de atendimento ao idoso far‐se‐á por meio do
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. Essa política de atendimento compreende
algumas linhas de ação. Entre elas, é correto destacar
(A) orientação, apoio e acompanhamento temporários.
(B) políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem.
(C) abrigo em entidade.
(D) encaminhamento à família ou curador, mediante
termo de responsabilidade.
(E) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes
de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação.

SERVIÇO SOCIAL

1.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL)
A Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente
Social – Lei 8.662/1993 estabelece que – com relação às
Unidades de Ensino – cabe a elas
(A) contribuir para o financiamento das políticas públicas e privadas.
(B) estabelecer os contratos de trabalho dos profissionais que atuam no campo da assistência social.
(C) cancelar, em caso de transgressão do Código de Ética, o registro profissional dos assistentes sociais.
(D) credenciar e comunicar aos conselhos regionais de
sua jurisdição os campos de estágio de seus alunos e
designar os assistentes sociais responsáveis pela supervisão.
(E) expedir as carteiras de identidade profissional dos
assistentes sociais.

5.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL)
A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS disciplina a gestão pública da
assistência social no território brasileiro exercida de modo
sistêmico pelos entes federativos, em consonância com a
Constituição da República de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e as legislações complementares a
ela aplicáveis. Seu conteúdo estabelece alguns elementos.
Entre eles, é pode‐se destacar:
I. a participação popular/cidadão usuário;
II. funções da política pública de assistência social para
extensão da proteção social brasileira;
III. matricialidadesociofamiliar;
IV. financiamento.

2.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Conforme a Constituição da República Federativa do
Brasil em vigor, o artigo 201 coloca que a previdência social será organizada sob forma de regime geral, de filiação
obrigatória e tem o caráter
(A) protetivo.
(B) assistencial.
(C) complementar.
(D) universal.
(E) contributivo.
3.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Num trabalho em equipe, o assistente social interage
com outros profissionais. De acordo com o Código de Ética
Profissional do Assistente Social em vigor nessa interação,
o assistente social tem alguns deveres éticos/profissionais.
Entre eles, é correto apontar a seguinte ação:
(A) repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho.
(B) programar, administrar e executar os serviços sociais assegurados institucionalmente.
(C) empregar com transparência as verbas sob sua
responsabilidade.
(D) incentivar, sempre que possível, a prática institucional.
(E) intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outros profissionais.

A fim de complementar o enunciado acima, assinale
(A) se todos os itens estiverem corretos.
(B) se apenas o item III estiver correto.
(C) se apenas o item II e IV estiverem corretos.
(D) se apenas os itens I e II estiverem corretos.
(E) se nenhum item estiver correto.
6.(FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGISLATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL)
No exercício profissional, é frequente o assistente social interagir com o Poder Judiciário. Tendo como referência o Código de Ética Profissional do Assistente Social em
vigor, é vedado ao profissional
(A) depor como testemunha sobre situação sigilosa do
usuário de que tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado.
(B) não cumprir os prazos estabelecidos pela justiça
para apresentação dos pareceres sociais.
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PSICOLOGIA
4.(FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA PSICÓLOGO)
Jane, moradora de uma ocupação no centro da cidade, deu à luz sozinha, no cômodo em que mora, pois não
conseguiu ajuda para chegar a um hospital. Com vestígios
placentários e fragilizada pelo trabalho de parto, saiu para
buscar ajuda, tendo deixado o bebê em um armário com
tela, que pensou ser o local mais seguro para que os ratos
não entrassem. Sobre o comportamento de Jane, analise
as afirmativas a seguir.
I. Expressa maus tratos físicos abusivos com o bebê,
que são atravessados por questões inconscientes.
II. Expressa privação, que impede cuidados adequados, situação à qual a mãe também está submetida.
III. Expressa uma forma de indiferença intencional, que
deve ser consequência de relações negativas anteriores.

PSICOLOGIA

1.(FGV - 2021 - IMBEL - ANALISTA ESPECIALIZADO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS)
A Síndrome do burnout, doença cada vez mais comum,
caracteriza-se pelo desinteresse e desmotivação para o
trabalho e pode acarretar forte impacto negativo na produtividade dos colaboradores de uma organização. Analisando a Síndrome de burnout à luz da gestão por competências, percebe-se que essa doença afeta diretamente
(A) os conhecimentos.
(B) as informações.
(C) as experiências.
(D) as habilidades.
(E) as atitudes.

Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

2.(FGV - 2016 - SEE-PE - PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO VISUAL)
Com relação às forças que regem a percepção da forma
do ponto de vista da Gestalt, assinale a afirmativa correta.
(A) O princípio da semelhança é quando os objetos estão dispostos em uma sequencia lógica para o observador, ele tende a associar esses pontos e assim conseguir formar uma imagem conhecida pelo cérebro ou
linhas orgânicas, buscando o caminho mais suave.
(B) O princípio da continuidade refere-se a percepção
de que figuras muito próximas entre si tendem a ser
vistas como uma única figura ou objeto.
(C) Pregnância é quando os elementos são agrupados
se eles parecem se completar. Ou seja, nossa mente
ver um objeto completo mesmo quando não há um.
(D) As unidades formais, que configuram um todo, são
percebidas, geralmente, através das relações entre os
elementos que as constituem.
(E) Segregação significa que nosso cérebro tende a
organizar os elementos em perspectivas, figuras de
duplo sentido, por exemplo, só possuem essa característica, devido à capacidade do cérebro em ver a figura
em diferentes perspectivas.

5.(FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA PSICÓLOGO
A resolução nº 01/99 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual, tem
sido objeto de polêmica, por fazer frente aos grupos de
pressão em favor da chamada “cura gay”. Em 24 de maio
de 2019, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar ao
CFP, mantendo íntegra e eficaz tal resolução.
Considerando a resolução, assinale a afirmativa correta.
(A) Ela veda o pronunciamento do psicólogo, nos
meios de comunicação de massa, que reforce preconceitos sociais e associe a homossexualidade à desordem psíquica.
(B) Ela vale somente para o psicólogo da área da saúde, haja vista ser exclusivamente na qual o psicólogo é
interpelado por questões ligadas a sexualidade.
(C) Ela afirma que a identidade e a sexualidade são dissociadas, sendo a primeira ligada à personalidade humana e a segunda, aos desejos e às fantasias sexuais.
(D) Ela impede que o psicólogo exerça ação coercitiva
de reorientação heterossexual, a menos que a demanda parta do próprio paciente ou de seu grupo familiar/
social.
(E) Ela permite a reorientação heterossexual em consultório privado, desde que não haja qualquer propaganda ou divulgação do tratamento.

3.(FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA PSICÓLOGO)
Carlos e Ana são casados há dois anos e não possuem
filhos por opção de Ana, que não deseja ser mãe. Carlos,
entretanto, considera que Ana mudará de ideia após engravidar e está impedindo a esposa de fazer uso de métodos contraceptivos.
Segundo a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), a
conduta de Carlos é uma forma de violência
(A) moral.
(B) estrutural.
(C) sexual.
(D) patrimonial.
(E) religiosa.
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